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01„Czas Ostrzeszowski” jest prywatnym pismem, na áamach którego moĪesz zaprezentowaü swoje poglądy i podzieliü siĊ zainteresowaniami z mieszkaĔcami caáej Ziemi Ostrzeszowskiej.

Filozoficznie o miłości

17.06.2015

Ach, co to był za ślub!
Miło nam poinformować, że 4 czerwca
2015 roku w kościele prafialnym w Kobylej
Górze na ślubnym kobiercu stanęli i powiedzieli sobie sakramentalne „tak”:

Agnieszka Szatkowska
i Adrian Kwikert
12 czerwca w I Liceum Ogólnokształcącym w Ostrzeszowie odbyło się XXII Spotkanie z Filozofią. Gośćmi spotkania byli pracownicy naukowi Instytutu Filozofii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu: prof. dr hab. Edward Jeliński i prof.
dr hab. Janusz Wiśniewski. Wygłosili oni wykłady zgodne z tematem przewodnim
sesji - Filozoficznie o miłości: O miłości nie tylko filozoficznie (prof. Jeliński) oraz
Miłość i współczesny człowiek - deficyt uczuć, analfabetyzm emocjonalny czy przemiany społeczno-kulturowe (prof. Wiśniewski).
www.powiatostrzeszowski.pl

Młodej Parze życzymy
wszelkiej pomyślności, szczęścia
i nieustającej miłości oraz
pomyślnej realizacji wszystkich
wspólnych planów.
redakcja

Jeśli chciałbyś, aby i Twoje zdjęcie
ślubne ukazało się na łamach „CzO”, przynieś lub przyślij swoją ślubną fotografię do
redakcji. Na pewno ją opublikujemy. To nic
nie kosztuje. Zapraszamy!

Agnieszka i Adrian
Młodzież I LO przygotowała na sesję montaż słownomuzyczny zainspirowany myślą: amo ergo sum.

9 maja br. odbyła się uroczystość
z okazji jubileuszu 90-lecia urodzin
Janiny Nowak z Bierzowa.
W tym zacnym spotkaniu uczestniczyła najbliższa rodzina i znajomi.
Obchody jubileuszowe rozpoczęła
msza św. w kościele parafialnym
w Kobylej Górze. Następnie zaproszeni
goście udali się do gospodarstwa agro-

turystycznego „Zacisze” w Rojowie,
gdzie czekał na nich poczęstunek, tańce
i liczne toasty wznoszone za zdrowie
szanownej Jubilatki.
Przybyli goście zostali uwiecznieni na
wspólnym pamiątkowym zdjęciu.
Babcia Janka (tak na nią mówimy
w kręgu rodzinnym) - zawsze serdeczna
dla ludzi, pogodna i uśmiechnięta,

wychowała trójkę dzieci, doczekała się
dziesięciorga wnucząt oraz dziewięciorga prawnucząt. Kochaną babcię
wszyscy darzą głębokim szacunkiem,
za jej życzliwość, gościnność i ciepło,
jakim obdarowuje swoją rodzinę, bliskich i sąsiadów.
Organizatorzy jubileuszu składają
podziękowania wszystkim gościom za
przybycie i wspólną zabawę.
Rodzina i najbliżsi

Redakcja „Czasu Ostrzeszowskiego” życzy Pani, Pani
Janino, dużo zdrowia, radości i wielu łask Bożych.
Dużo dzieci - dużo szczęścia. Przysłowie cygańskie

Wymarzony
ogród Hani
W Ogólnopolskim Konkursie
Plastycznym „Ogrody Marzeń”,
zorganizowanym przez Wawerskie Centrum Kultury filia Zastów
w Warszawie, wyróżniono pracę
Hanny Stanisławskiej z pracowni
plastycznej OCK.
K.J.

Gabrysia - córeczka państwa Lucyny i Przemysława Kanieckich z Ostrzeszowa,
ur. 11.06.2015r., waga 3760g
Adaś - synek państwa Agnieszki i Piotra Kasędrów z Wieruszowa,
ur. 12.06.2015r., waga 3520g

Szczęśliwym Rodzicom gratulujemy, a wszystkim kochanym
dzieciątkom życzymy zdrowia, miłości i szczęścia na całe długie życie!

